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introduktion 

år 1944 publicerade den svenske nationalekonomen och 
samhällsvetaren Gunnar Myrdal boken An American Dilemma 
som behandlade de svartas situation i USA. Han beskrev i sin 
bok motsättningen mellan Förenta staternas officiella ideal – fri-
het, jämlikhet och rättvisa – och den rasism som faktiskt prakti-
serades i USA. 

Jag tycker det är dags att publicera boken om The European 
Dilemma – motsättningen mellan Europas höga ideal och europé-
ernas behandling av en stor inhemsk minoritet, nämligen ro-
merna. Ända sedan de första romerna för tusen år sedan anlände 
till Europa har de diskriminerats och förföljts. Och förföljelsen 
fortsätter. 

Här i Europa lever ett folk som har bott bland oss i tusen år, 
men vi känner dem fortfarande inte och vill helst inte se dem 
överhuvudtaget. Redan tidigt jagades de bort från städer och 
byar och tvingades att ständigt vandra från plats till plats. De har 
varit fredlösa. Det har funnits tider då europeiska furstar an-
ställde nöjesjakt på romer. Under andra världskriget drabbades 
de i hög grad av Förintelsen. 

I Europas rika länder lever romerna i dag i kontinentens fat-
tiga förstäder. Ingen vet riktigt hur de försörjer sig. Det talas om 
tjuvnad och snatterier, bilaffärer och snyltande på socialhjälpen. 
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Romerna deltar sällan i vardagligt europeiskt samhällsliv. Det 
sägs att de gifter bort sina döttrar och söner i unga år och sällan 
låter sina barn få ordentlig skolgång. De är främlingar och be-
traktar också oss som främlingar, och vi förstår oss inte på dem. 
De saknar makt och har ingenting att säga till om i samhället. 
Det betyder också att vi inte behöver frukta dem, inte bry oss om 
dem överhuvudtaget. 

I fattigare europeiska länder, speciellt i många av de före detta 
kommunistiska öststaterna men även i stater som Grekland och 
Italien, är romerna i särskilt hög grad marginaliserade. De har 
förvisats till eländiga läger, ofta utan elementära faciliteter som 
elektricitet och vatten. Flertalet saknar arbete, deras barn får 
bristfällig skolgång eller ingen alls och de har begränsad tillgång 
till sjukvård. Under de senaste åren har internationella rapporter 
jämfört romerna och deras tillvaro med de allra fattigaste i tredje 
världen. 

Stämmer verkligen denna beskrivning? Är det inte medel tiden 
jag talar om? Är det möjligt att vi i dagens värld tillåter en sådan 
verklighet för människor som lever här i det rika Europa? Ja, 
detta är sant för flertalet av Europas tio till tolv miljoner romer. 

Det ska också sägas, att det bland romerna finns välutbildade 
yrkesarbetare, akademiker, forskare, läkare, politiker, konstnä-
rer, författare och musiker. Men ofta har karriären skett på be-
kostnad av den romska identiteten. De har tvingats byta namn 
och på andra sätt dölja att de är romer. 

Varför har romerna förföljts i århundraden och varför förföljs 
de än i dag? Varför finns det antiziganism och varför tycks denna 
form av specifik diskriminering växa för varje dag?

Gunnar Myrdal fann på 1940-talet en skrämmande diskrepans 
mellan Förenta staternas höga ideal och den faktiskt pågående 
inställningen till och behandlingen av USA:s svarta. Höga ideal, 
människors rättigheter och deras likhet inför lagen hyllas också 
inom Europeiska Unionen. 

100801Fodd_fordomd_ORIG.indd   10 10-03-08   14.24.37



11

Inför EU:s utvidgning påmindes europeiska politiker om ro-
mernas utsatta situation i de nya stater som var på väg in i Unio-
nen. Panik utbröt, inte minst i medierna. En ny folkvandring av 
Öst- och Centraleuropas romer, som också de skulle bli EU-
medborgare, befarades. Under kort tid, det som med en modern 
amerikansk politisk term kallas ”a window of opportunity”, 
fanns möjligheter att utöva påtryckningar på ansökarländerna 
och kräva bättring. Specialdestinerade bidrag gavs till de nya 
länderna, men konkreta resultat är svåra att urskilja. En del av 
pengarna tycks ha hamnat i lokala politikers egna fickor, möjli-
gen också hos en eller annan romsk talesman. 

Varje gång romernas situation behandlas i EU-parlamentet 
eller av EU-kommissionen har resultatet bara blivit beslut om 
nya utredningar. 

Hur länge ska EU hålla på och utreda? Hur många hundra år 
till ska det dröja innan romerna erkänns som fullvärdiga EU-
medborgare och ges samma mänskliga rättigheter som alla 
andra? Varför vet så få att romerna på ett handgripligt sätt drab-
bats av den europeiska historien? Även romerna omfattades ju av 
Förintelsen. Den nazistiska politiken riktade sig mot romerna 
som ras, på samma sätt som det var judarna som ras som skulle 
utrotas.

Vi måste äntligen erkänna romerna som ett folk i Europa, den 
största europeiska minoriteten utan land. Kanske är de som 
gränsgångare, med sin mångskiftande erfarenhet från de flesta av 
Europas länder, ”de enda sanna européerna” som Nobelpristaga-
ren Günter Grass kallat dem. 

Det är vår skyldighet att lära känna romernas historia. Det är 
vår skyldighet att granska våra egna fördomar. Miljoner män-
niskor i Europa är födda fördömda. Det är ett europeiskt dilem-
ma. 
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tusen år i europa –  
folket utan land

”Det finns inget Romanistan, romernas hemland är språket”
mozes heinschink, österrikisk språkforskare

”Who are you and whence do you come?
Why have you forgotten yourself? Oh, my darling!
These lice-ridden Gorgios gave you dirty and false names as Lubni and 
Mugni, Xorasani and Osmani, 
But you are Mother India’s forgotten child Ramni, now called Romni.
In fact you are the flowing Ganges water mixed with the waters of the 
river Nile, Euphrat and Danube.”
j.s. pathania, indisk poet

”Vilka är ni och varifrån kommer ni?
Varför har ni glömt er själva? O mina kära!
Gadje, dessa luspudlar, gav er fula och falska namn som Lubni och 
Mugni, Xorasani och Osmani,
Men ni är moder Indiens bortglömda barn Ramni, nu kallat Romni. 
Ni är floden Ganges flödande vatten, som blandats med 
vattnen från Nilen, Euphrates och Donau.”
(författarens översättning) 
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av världens mellan femton och tjugo miljoner romer lever 
de allra flesta i Europa. Här utgör uppskattningsvis tolv miljoner 
romer kontinentens största minoritet utan eget territorium. 
Romer finns i alla världens länder, möjligen med undantag för 
Island och Malta. 

Vilka är de, och varför lever de så utspridda på jorden? Och 
varför lever så många av dem i utanförskap?

I Sverige har vi kallat dem zigenare. Vi har också kallat dem 
tattare. I Italien kallas de ofta zingari. Italiens premiärminister 
Silvio Berlusconi omger sig med ministrar som kallar romerna 
nomader – vilket de inte är men kan tvingas bli, när de senaste 
årens förföljelser åter tvingar dem ut på vägarna. 

En vanlig benämning är Gypsies, vilket går tillbaka på en före-
ställning att romerna härstammar från Egypten. Det tyska Zigeu-
ner, spanskans Gitanos, franskans Tsiganes är benämningar som 
kommer från det nygrekiska ordet atsinganos. Så kallades romer-
na, när de omnämndes av en grekisk krönikör under 1000-talet. 
Atsinganos har översatts som ”de oberörbara” – vilket tycks ha 
syftat på deras benägenhet att hålla sig på sin kant men också 
tolkats som romskt ursprung i Indien och dess kastväsende. His-
torien är mer komplicerad än så, vilket snart ska beskrivas. 

Själva föredrar många att kallas romer. Rom betyder på romer-
nas eget språk människa eller gift man. I Tyskland, vars myndig-
heter alltid önskar uttrycka sig korrekt, talar man inte enbart om 
romer utan om Roma und Sinti, där den senare benämningen 
hänför sig till sinterna, en grupp som befolkningsmässigt är i 
majoritet inom det romska folket i Tyskland. I Frankrike talar 
man om manouche, vilket troligen är en fransk form av det ger-
manska Mensch. De tyska sinterna och Frankrikes manouche 
använder ordet rom enbart som beteckning för en gift romsk 
man. Däremot använder de adjektivet romsk och kallar sig alltså 
en romsk grupp. I Spanien och huvudsakligen i Finland finns 
romer som kallar sig kalé, en benämning som kan ha sitt ur-
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sprung i Indien. I framför allt Schweiz finns en tidigare nomadi-
serande grupp som kallas Jenisch, jeniska, och som anser sig höra 
till det romska folket. 

I Sverige har de forna tattarna på senare tid ”kommit ut” och 
kallar sig resande, och somliga vill då också markera samhörig-
heten med romerna och kalla sig resanderomer. 

I svenskt myndighetsspråk gjordes länge ingen åtskillnad mel-
lan ”zigenare” och ”tattare”, vilket framgår av äldre lagtexter. 
Först i slutet av 1800-talet började man betrakta dem som skilda 
grupper. En anledning till denna uppdelning kan vara den då 
pågående invandringen av romska familjer från Ryssland, Frank-
rike och Spanien. De kom genom sina brokiga klädedräkter och 
sin annorlunda levnadsstil att ses som ”äkta zigenare” och kom 
också så småningom att bli den grupp som på myndighetsspråk 
kallades ”svenska zigenare”.

Men är ”tattarna” och ”zigenarna” besläktade? Svenska fors-
kare hade – och har fortfarande – olika teorier. De resande är 
oönskade avkomlingar av svenskar och zigenare, hävdade på 
1940-talet historikern och språkforskaren Allan Etzler. Socio-
logen Adam Heymowski ansåg däremot att de tillhör en social 
grupp, som blivit utstötta på grund av sin livsföring och låga 
status. Också bland de resande finns olika teorier; det finns de 
som inte anser sig vara romer.

Släktforskare bland de resande har funnit många släktband 
med finska romer. Många menar sig också ha funnit belägg för 
att de är ättlingar till det allra första sällskapet romer som kom 
till Stockholm 1512 och egentligen borde vara de som kan göra 
anspråk på beteckningen ”svenska zigenare”. 

Merparten av de resande anser att deras folkgrupp härstam-
mar från Indien, men att de utvandrat till Europa i en tidigare 
migration. 

När Sverige år 2000 erkände romerna som etnisk minoritet 
inbegrep detta också de resande. 
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Dagens romer är inte nomader. Nomader tvangs de vara i tider 
då de blev bortjagade från plats till plats. I dag uppskattas att 
högst 6 procent av romerna fortfarande nomadiserar, av olika 
skäl. Den ”nomadism”, de plötsliga migrationsvågor av romer vi 
har sett de senaste decennierna har samband med uppblossande 
rasism och tilltagande fattigdom och arbetslöshet efter det kom-
munistiska östblockets sammanbrott. 

Den amerikanske lingvistikprofessorn Ian Hancock, själv rom, 
brukar säga: ”Alla romer är zigenare, men alla zigenare är inte 
romer.” Hancock har föreslagit benämningen the Romani people, 
romanifolket, eftersom det skulle inkludera alla grupper. Detta 
tycks ännu inte ha fått något genomslag. I denna bok skriver jag 
därför om romer, där inte sammanhanget fordrar en mera precis 
benämning.

Trots sekellång forskning är mycket fortfarande dunkelt, när 
det gäller romernas ursprung och historia. Att de härstammar 
från Indien har varit accepterat sedan slutet av 1700-talet. En av 
de första som hävdade detta efter att ha studerat deras språk var 
den tyske historikern Heinrich Moritz Grellmann i sin bok 1783, 
Die Zigeuner.

Ett sammanträffande vid det nederländska universitetet i Ley-
den tycks ha lett forskarna på spåren. En ungersk godsägarson, 
Vályi Stefán, upptäckte 1760 i samtal med studenter från Mala-
bar i Indien att de använde ord från sanskrit som påminde starkt 
om det språk han hört bland romska lantarbetare på familjen 
Stefáns gods nära Gyór i Ungern. Uppgiften spreds långsamt. 
Den finns dokumenterad i en artikel i en tidning i Wien 1776, 
och därefter började Grellmann, Jakob Rüdiger, William Mars-
den och andra forska vidare.

Lingvister har med tiden kunnat bekräfta att romernas språk, 
romani chib, verkligen är besläktat med sanskrit. Det är ett indo-
europeiskt språk som också har släktskap med moderna språk 
som hindi, urdu och punjabi. Genom att studera romanispråket 
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har forskarna kunnat följa romernas vandring genom olika län-
der. Det finns i romani chib starka inslag från framför allt grekis-
ka, persiska, kurdiska, armeniska och de sydslaviska språken – 
men mycket lite från arabiskan.

Omvänt har dessa språk också influerats av sina romska in-
vandrares språk, särskilt i de forna jugoslaviska republikerna, där 
vardagsspråken är fulla av ord från romani chib. Också i svenskan 
finns en hel del romaniord, exempelvis tjej, lattjo, jycke, pral.

Romani chib består av ett 60-tal olika dialekter, som kan in-
delas i tjugo huvudgrupper. En del romer har svårt att förstå 
andra romer. Den mest spridda språkvarianten är kelderash, och 
det finns romer som vill göra den till standardspråk. 

Utvandringen från Indien

Om nu romerna kommer från Indien, varför gav de sig i väg? 
Forskare har gissat på naturkatastrofer, svält och krig. Blev ro-
merna utstötta? Tillhörde de redan i Indien de lägsta kasterna? 
Det hävdade Heinrich Grellmann, som ansåg att de i det hindu-
iska samhället var lågkastiga shudra, som till skillnad från heliga 
brahminer, krigarkasten kshatriya och köpmannakasten vaisiya 
inte var ljushyllta arier utan av mörkare dravidisk härkomst. Det 
var tankar som slog rot i 1800-talets europeiska rastänkande. 
Men här finns en logisk paradox. Hur vanligt är det att de fatti-
gaste, de mest marginaliserade, verkligen emigrerar? 

Hittills har romernas historia skrivits av icke-romer. Historie-
skrivningen har ofta bestått av kompilerade uppgifter ur tidigare 
verk, som sällan utsatts för kritisk granskning. Den historiska 
bilden har därför förblivit tämligen statisk. Den är bristfällig och 
ofta motsägelsefull. 

I dag finns ett nytt intresse för romernas historia, vilket har 
kommit att engagera romska akademiker och intellektuella. 
Också indiska och judiska historiker deltar i forskningen. Nya 
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rön har lett till en omfattande revidering av historieskrivning-
en.

Var romerna när de lämnade Indien verkligen att betrakta 
som romer? Eller var det först i exil som de förvandlades till en 
distinkt folkgrupp med egen kultur och eget språk? 

För tusen år sedan pågick i stora delar av Asien en rad olika 
muslimska erövringskrig. I Indien samlade hotade inhemska 
kungadömen en stor hinduisk armé, som rekryterade soldater 
från olika folkslag i regionen. När Sind och Punjab i nuvarande 
Indien och Pakistan på 1010-talet invaderades av de muslimska 
ghaznaviderna under krigsherren Mahmud från Ghazni, tvangs 
den stora hinduiska armén retirera genom Afghanistan och Iran 
och nådde efter några decennier fram till Anatolien i Främre 
Asien, det som i dag är Turkiet och på den tiden ingick i det 
bysantinska riket. 

Den teori, som allt fler av dagens forskare ansluter sig till, är 
att det romska folket uppstod inom denna från början multi- 
etniska hinduiska armé och att det var inom den som romernas 
identitet utformades och deras språk utvecklades. 

En medeltida armé, både i Asien och i Europa, var i praktiken 
ett eget samhälle, en egen politisk enhet utan territorium, där 
det var vapnen som garanterade makten och sammanhållningen. 
De medeltida armésamhällena kunde, beroende på krigslycka, 
bestå i hundratals år. En sådan armé som kunde omfatta tiotu-
sentals individer, utgjordes inte bara av stridande soldater. Ma-
joriteten bestod av folk som tjänade de krigförande enheterna. 
Det rörde sig om väpnare, vapensmeder, kockar, uppassare, sjuk-
vårdare. Inom armén fanns också en underhållningsdetalj vari 
ingick musiker och skådespelare – och många andra som levde 
med sina familjer i armén. Under sina förflyttningar rekryterade 
armén också nya medlemmar.

Inom denna medeltida armé utvecklades dessutom ett eget 
språk, ett militäriskt kommandospråk, ett lingua franca som all 
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kommunikation skedde på. Man kan jämföra med dagens Främ-
lingslegion, en modern motsvarighet till den medeltida armén. 
Inom Främlingslegionen är språket franska, även om legionä-
rerna tillhör vitt skilda nationaliteter.

Anatolien tillhörde det bysantinska väldet, det gamla Östrom, 
som var kristet. Här fanns små furstendömen styrda av arme-
niska furstar, som sökte allierade i sin försvarskamp mot musli-
mernas angrepp. Den hinduiska armén, som redan flytt från In-
dien, stannade i Anatolien och hjälpte till att försvara de små 
furstendömena. De muslimska seldjukerna, som senare i histo-
rien döpts om till turkar, blev emellertid alltmer framgångsrika 
i sina erövringskrig mot Bysans. År 1071 anses vara det år då 
porten till Anatolien föll för turkarna. Redan då hade romer 
börjat bege sig till Balkan, där det bysantinska rikets huvudstad 
Konstantinopel ligger. Undan för undan flydde romerna undan 
den seldjukiska expansionen. Vid mitten av 1300-talet störtades 
de sista armeniska furstarna, och även armenierna kom att ingå 
i det växande osmanska riket. 

Det finns teorier om att stora grupper av romer värvades av 
turkarna på deras erövringståg in i Europa. Det är osäkert hur 
pass frivilligt deras deltagande var. Troligen var många av dem i 
så fall krigsfångar eller slavar. 

En grupp romer som i dag är bosatta i Istanbul, som fram till 
år 1930 hette Konstantinopel, anses vara ättlingar till denna ur-
sprungliga romska grupp från Anatolien. De skulle därmed vara 
världens äldsta sammanhållna romska grupp. 

I Turkiet finns dessutom ett par folkgrupper, lom och dom som 
ofta räknas som romer. Lomerna och domerna har även de ut-
vandrat från Indien, men sannolikt flera hundra år före romerna, 
även om det skett av liknande skäl, som medlemmar av arméer 
eller kanske som krigsfångar.

Domerna finns i dag huvudsakligen i Syrien, Irak och Turkiet. 
Deras språk domari har mycket litet gemensamt med romani chib. 
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Lomerna talar lomavren (med starka inslag av armeniska) och 
finns i dag i Kaukasus, huvudsakligen i Armenien. Dessa grupper 
har aldrig som romerna fortsatt sin vandring till Europa och det 
är bara i den asiatiska delen av Turkiet (Anatolien) som de i dag 
förekommer jämsides med romerna. Ibland räknas de felaktigt 
in, när man uppskattar antalet romer i världen.

Historiker, sociologer och språkvetare är i dag starkt engage-
rade i fördjupad tvärvetenskaplig forskning om romernas histo-
ria. Det råder enighet om att det var under vistelsen i Anatolien 
som romernas identitet och språk utformades. Man menar alltså 
att romerna inte existerade som egen folkgrupp i Indien. Det var 
i Anatolien, under tiden i de armeniska furstendömena, som den 
romska identiteten växte fram och det var först vid ankomsten 
till denna del av Bysans och därmed Europa, som de uppfattades 
som ett eget folk. Det dominerande språket i Anatolien var vid 
denna tid grekiska, som gjort tydliga avtryck i romani chib.

Vilka är då beläggen för romernas militära förflutna och deras 
framväxt som folkgrupp inom en hinduisk armé? Språkforskarna 
kan numera ganska bestämt avgöra när romani chib, romernas 
språk, förlorade kontakten med de språk som talas i Indien. Det 
rör sig om 1000-talet då sanskrit redan förlorat det tredje gram-
matiska genuset, alltså neutrum, och kom att röra sig med enbart 
maskulinum och femininum, vilket också är fallet med romani 
chib. 

Språkforskarna kan också visa hur hela grupper av ord, till 
exempel de som rör militära förhållanden, härrör från persiskan, 
farsi – som var förvaltningsspråk och militärt kommandospråk 
just i Indien och alltså rimligen följde med den stora hinduiska 
armén när den retirerade från Indien. 

Till och med ett ord som gajé – romernas sätt att beteckna 
främlingar, de som inte tillhör den egna gruppen – kan ha mili-
tär bakgrund. Det betydde redan i Indien civilperson eller rentav 
krigsfånge, en icke-militär utböling. Också det faktum att det 
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inte förekommer arabiska ord i romani chib är en viktig ledtråd i 
historieskrivningen. Det förefaller som om romerna inte någon 
gång under sin vandring levt i arabisktalande länder och faktiskt 
inte, förrän de flyttade till Europa, bott i länder med muslimsk 
religion, under muslimskt styre.

Ankomsten till Europa

Romernas ankomst till Balkan, det kontinentala Europa – aresaji-
pe på romani chib – har tidigare angetts till omkring år 1300, men 
redan på 1000-talet finns de omnämnda i grekiska krönikor. 
Utvandringen från Anatolien skedde enligt de senaste rönen i 
åtminstone tre större vågor, vilket också förklarar att det romska 
språket är splittrat på olika dialekter. 

Den första utvandringsvågen förde romerna via Balkan till 
avlägsnare delar av Europa. Deras ättlingar finns i dag framför 
allt i Spanien, Storbritannien, Skandinavien och Tyskland. De 
kallar sig kalé, romanichals eller sinti. Bland dessa ingår också re-
sanderomerna, som tidigare kallades tattare. I dessa grupper be-
tyder ordet rom enbart en gift man och är alltså inte en beteck-
ning på hela folkgruppen. De som utvandrade från Anatolien i 
de två följande vågorna använder beteckningen rom för alla man 
känner sig befryndad med. Men, påpekar historikern och ling-
visten Ian Hancock, alla dessa grupper använder adjektivet ro-
mani för att beskriva sig själva, sin kultur och sitt språk. 

Hur kan man hävda att romerna befunnit sig i Europa i när-
mare tusen år? Det första omnämnandet av dem, påpekar nes-
torn bland roma-historiker, den brittiske statstjänstemannen, 
förre chefen för brittiska tullverket Angus Fraser, finns hos en 
krönikör som omkring år 1068 skrev om den helige sankt Georg 
från det grekiska Atos. I biografin omnämns ett problem som 
den bysantinske kejsaren Konstantin Monomachus hade med 
rovdjur som bredde ut sig i de kejserliga parkerna i Konstantino-
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